
                  
 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 
гр. Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 
 

Днес, 19 декември 2019 г. от 10:00 ч. в офиса на адрес: гр. Самоков, ул. 

„Македония” №34, се проведе заседание на Управителния съвет на сдружение “МИГ 

САМОКОВ”, свикано от Председателя на Управителния съвет г-н Владимир Георгиев, 

с дневен ред: 

1. Удължаване на срока за прием на проектни предложения за безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.303 мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”  от Стратегията за ВОМР. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС - Владимир Георгиев, както и  

членовете на УС: Йордан Галев, Йордан Йорданов и Никола Угринов.  

Председателят на Управителния съвет Владимир Георгиев декларира, че няма да 

участва в гласуването, поради конфликт на интереси. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

По т.1 от Дневния ред,  Изпълнителният директор Катя Симеонова информира 

присъстващите, че срока за прием на проектни предложения  по обявената процедурата 

BG06RDNP001-19.303 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от Стратегията за ВОМР 

изтича на 30 декември 2019 г. До момента не са подадени проектни предложения  по 

приема. При провеждане на консултации и разяснителни срещи от страна на екипа на 

МИГ Самоков с потенциални кандидати, е констатирана необходимост от по-дълъг 

срок за подготовка на изискуемите документи от кандидатите. Във връзка с чл.12, ал. 5, 

т.2 от ПМС 162 от 05 юли 2016 г., с решение на  УС има възможност срока да бъде 

удължен. Предложението на изпълнителния директор е крайният срок за прием на 

проектни предложения да се удължи с един месец, а именно до 31 януари 2020 г. 

включително, краен час 17.30 ч. 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков, със Гласували ЗА – 3 (трима), 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1(един),   ПРОТИВ – няма 



 

 

 

РЕШИ: 

1.Удължава срока за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG06RDNP001-19.303 мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от 

Стратегията за ВОМР  до 31.01.2020 г., включително, 17.30 ч. 

 

С това е изчерпан дневния ред заседанието и то беше закрито. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:    /П/ 

                                   / Владимир Георгиев/        

ЧЛЕНОВЕ НА УС: 

Йордан Галев    /П/  

Йордан Йорданов   /П/ 

Никола Угринов    /П/ 


